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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana on muun muassa miesten ja naisten 
tasa-arvo ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan 
tämän tasa-arvon edistäminen on unionin perusperiaate;

B. toteaa Euroopan parlamentin toistuvasti vaatineen, että perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaan osoitetaan riittävästi rahoitusvaroja ja siihen sisältyvän Daphne-
erityistavoitteen profiili säilytetään mahdollisimman korkeana; ottaa huomioon, että 
parlamentti on kehottanut jatkamaan kaikkia näitä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi osoittamalla Daphne-tavoitteeseen omat määrärahat myös vuosien 2021–
2027 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvässä perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa;

C. ottaa huomioon, että ehdotuksessa unionin vuoden 2020 talousarvioesitykseksi pyritään 
jatkamaan strategisten investointien ja kestävän kasvun tukemista, jotta edistetään 
taloudellista yhteenkuuluvuutta ja luodaan työpaikkoja erityisesti nuorille; toteaa, että 
tässä suhteessa on myös tärkeää parantaa naisten mahdollisuuksia kaikilla talouden 
aloilla, myös digitaalitaloudessa, tieto- ja viestintätekniikan alalla ja luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-tieteet) aloilla;

1. kehottaa jälleen edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tukemalla 
talousarviomenettelyssä ja myös seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen loppuvaiheessa mahdollisuuksien mukaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista budjetointia ja kehottaa käyttämään 
talousarviovaroja tehokkaasti naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen;

2. pyytää jälleen lisäämään nykyisen perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
Daphne-erityistavoitteen resursseja ja säilyttämään tämän lisäyksen perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelmassa; kehottaa varmistamaan, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
ihmiskauppaa torjuviin toimiin osoitetaan rahoitusta pitäen mielessä, että naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan 
neuvoston yleissopimus on pantava tehokkaasti täytäntöön;

3. korostaa, että ohjelmassa, joka korvaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, on jatkettava kaikenlaisen naisiin, 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyviä toimia ja 
Daphne-tavoitteeseen on osoitettava oma rahoitus ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ihmiskaupan torjuntaan;

4. kehottaa tukemaan talousarviovaroin naisten yrittäjyyttä ja taloudellista 
riippumattomuutta ja varmistamaan naisten mahdollisuudet saada lainoja ja oman 
pääoman ehtoista rahoitusta unionin ohjelmista ja rahastoista, kuten COSME, Horisontti 
2020 ja Euroopan sosiaalirahasto, sekä rohkaisemaan naisia hakemaan tällaista rahoitusta;

5. pitää myönteisenä nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen jatkamista; kehottaa 
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varmistamaan, että tytöt ja nuoret naiset osallistuvat yhdenvertaisesti tämän aloitteen 
toimiin, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että heille tarjotaan laadukasta 
koulutusta ja työtä, myös digitaalitalouden, tieto- ja viestintätekniikan ja STEM-tieteiden 
aloilla;

6. muistuttaa Euroopan tasa-arvoinstituutin tärkeästä roolista ja kehottaa säilyttämään 
instituutin talousarvion, henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden.


